
Srdečne Vás pozývame na „Putovania za históriou tatranských osád“ 

v mesiaci november 2018 

 

10. NOVEMBER 2018, 10.00 HOD. – PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU STARÉHO SMOKOVCA                                                         

Miesto konania: Starý Smokovec – zraz pri drevenom altánku, parkovisko                                                                                                                

nad autobusovou stanicou                                                                                                                                                                                         

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostiach Starého                                                                 

Smokovca s profesionálnym turistickým sprievodcom, ktorá trvá približne 2 hodiny.                                                                    

Vstupné: 4 € na mieste, 3 € v predpredaji – Múzeum tatranskej kinematografie                                                                                        

a fotografie alebo na čísle +421949202493 alebo +421918102296 

 

11. NOVEMBER 2018, 09.30 HOD. – PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU TATRANSKEJ LOMNICE                             

                       Miesto konania: Tatranská Lomnica – zraz pri stanici (pred hlavným vchodom)                                 

                       Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostiach Tatranskej                                                         

                       Lomnice s profesionálnym turistickým sprievodcom, ktorá trvá približne 2 hodiny.                                        

                       Vstupné: 4 € na mieste, 3 € v predpredaji – Múzeum tatranskej kinematografie                                   

                       a fotografie alebo na čísle +421949202493 alebo +421918102296 

 

                                                           24. NOVEMBER 2018, 09.00 HOD. – PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU SMOKOVCOV                                                

                                              Miesto konania: štart Dolný Smokovec – drevený kostol Najsvätejšieho Spasiteľa                                         

                                              Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostiach všetkých                            

                                              Smokovcov (Dolný, Horný, Starý a Nový) s profesionálnym turistickým sprievodcom,                

                                              ktorá trvá celý deň. Súčasťou programu je obed samostatne alebo v príjemnej                         

                                              Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci, ktorý je možné si objednať ráno                                  

                                              u sprievodcu so zľavou 10 %, podľa Vášho výberu z jedálneho lístka. V čajovni 

nájdete aj širokú ponuku kvalitných sypaných čajov a čajovej keramiky.                                                                                                                                  

Vstupné: 16 € na mieste, 14 € v predpredaji – Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie alebo na čísle 

+421949202493 alebo +421918102296 

 

25. NOVEMBER 2018, 10.00 HOD. – PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU ŠTRBSKÉHO PLESA                                                         

Miesto konania: Štrbské Pleso – perón Tatranskej elektric. železnice (TEŽ) a zubačky (OŽ)                                                                                                                                              

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostiach Štrbského Plesa                                                

s profesionálnym turistickým sprievodcom, ktorá trvá približne 2 hodiny. Prechádzka                                                                         

končí na Námestí MS 1970 pri hoteli FIS.                                                                                                                                       

Vstupné: 4 € na mieste, 3 € v predpredaji – Múzeum tatranskej kinematografie                                                                                   

a fotografie alebo na čísle +421949202493 alebo +421918102296 

 

 

Kontakty: Agentúra Vietor tatranský a Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie, +421949202493 alebo 

+421918102296, ivafigova@gmail.com  
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